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Er tekent zich een kentering af in het denken over het maatschap

pelijk middenveld. Het middenveld is weer helemaal terug in het 

debat, en niet op een negatieve manier. In dat debat behoort het 

christen-democratisch gedachtegoed, dat gekenmerkt wordt door 

verantwoordelijkheid, gemeenschapsdenken en erkenning van de 

betekenis van zinervaring en de morele dimensie, voluit tot zijn 

recht te komen. Het hoek 'De toekomst van het middenveld' leert 

dat de beleidskoers van paars op dit terrein voldoende aankno

pingspunten biedt voor een herkenbare oppositie. 

Toc.n cen i.<lilr l.Jt tien gelcclcn 
were! gc<;proken van 'het 

mtddenvclcl' ge

heurde het ntet 

zcldcn cbt argeloze toc

hoordcr'> zich alvrocgen. 

't\1iddenveld. micldenvcld 

heb je hct over het voet

bal~' De tijden ZtJn vcr

anderd r\ kc!c door het 

concept van ecn vcrant

woorclelijke '>CJmcnlcving, 

i'> cen lcvend dehat ont-

mtddenveld were! vooral gezien al'> ccn 

mogcli1k altnnaticl voor de verzor

gings-.taat: ~ouak partner-. 

die de werkncnwrwcrze

keringen zouden kunnen 

rcgclcn en organJ-.CJTil, 

mcdcl i nanclcring-.,organJ

'iltte'> die zich tnzettcn 

voor ontwikkeling<,<;amen

wcrking. onderwij'>tll'>tcl

lingcn en -organJ'itltic.., d1c 

ccn grotcrc n1otc van auto

nomte zouclcn moetetl 

'>t<l<ln over hct m<Jahchap- hchhetl Door ccn hctcrc 

peli1k middcnveld. Dat wa'> Pwj111rdr IP Bo/kenc11dc mJrkcring ve1n knntakcn 

gccn nicuw dehJt. wilnt over de verhou- viltl de overheid zou hclctd,nntig en ti-

ding tu'>'>Cil overhcid. mJat-;chappcliJke n<Jnciccl mecr ruimte kunnen worden 

verbanden en markt wordt al decennia

lang intcn'>id gedi<;cu<;<,ieerd De cli'>Cll'>

'ie eincl )JtTrl zcvcntig en in de jarcn 

tCJchtig over de houclhailrheid van de 

vcrzorging-.~tJJt tnaaktc de weg vrij 

voor nicuwe visics en -;tratcgicCn. Het 

ge<;chapen voor hct middenvcld. Ook 

toen was hct hc.,ct ililnweztg dat het hq 

het middenvclclnict !outer gaat om hct 

trCJditionelc middenvclcl. mae1r evenzeer 

om nicuwc maat'>chilppcliJke hewcgin

gcn en hurgcrinitiatievcn 
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Find jaren tachtig, hegin jaren negentig 

vcrandcrde de roonzetting in het debat: 

in tocnemende mate wcrd kritiek geuit 

op vervaging van contacten met de 

Jchtcrban, !Tp!T'>entativiteit, kumtma

ttge verhoudingen met de overheid. Fr 

were! zeit'> ge<,proken van cen 'lceg' 

middenvcld Dergelitke kritiek kwam 

medc voort uit het neo-liberalc denkcn, 

dat allcng'> mecr aanhang kreeg Het 

middcnveld zou ztch 'itced, mindcr 

goed vcrdragen met de individuall'>e

nng en met de dynamiek van de markt 

Regel'> van het middenveld werden, 

evenal<, de regel, van de ovnheid, aan

geduid al'> rigiditeiten dte de werking 

van de markt belemmercn Hct ver

zuildc mtddenveld zou al helcmaal nict 

mecr pa'>'>en in cen tijd van <,eculari'>atie 

c11 ontkerkelitking 

lnmiddel<, doet zich opnicuw een ken

tcring voor. Hoewel op '>ommige terrei

Jlcn het marktdenkcn nog volop domi

neert - dcnk aan hct !outer beoordelen 

vJn ondernemingen op hun po-;itie op 

de hcur' -. rckent zich cen om,Jag in 

denken at In hct publieke debat wor

den nieuwe hegt-ippen gehnukt: ver

trouwcn, -;ociaal kapiraal in<;titutte'>, 

maa t'>cha ppe I i j kc vera n twnordcl ij kheid, 

'uull <ollcty' Dat Ieven nicuwe impul'>cn 

op voor het dchat over hct middcnveld 

Zo wordt 111 de Jt'>chcid'>hundel van de 

RJad voor het hinncnland, he'>luur 'De 

ontzuding vood11j' nadrukkclitk inge

gaan op de rol van her middenveld in 

rciJtic tot hct openhaar he'>tuur. De 

!'vdA-econoom VJn dcr Zwan riep re

cent zijn partiJ op in de aanval te gaan 

tegcn her neo-libcrale marktdenkcn. 

Daarhij wee<, hit niet Jilccn op 'de her

winnmg van hct politick primaat' en de 

rol van de ovcrhcid lllJJr ook op de 

noodzaak van herwaardering van hct 

maahchappclitk middenveld. Her i'> 

volgcm Van dcr Zwan niet zo dat de 
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politiekc '>turing aan kracht wint al'> de 

rol van maat<;chappclijke organi<,atic<, 

wortit rcruggedrongen. "De lcring die 

getrokken kan wnt·den uit de ontmante

ling van hct maat'>chappelijk midden

veld" dat de democratic er geen garen 

bij '>pint en de maat'>chappij cen -;peel

hal wnrdt van puur kapitali5ti'>che 

krachten." 

Konnm, hct middenveld i'> weer hele

maal terug in her puhlteke dchat, en 

niet op een negaticve n1ttnicr. Tocn 

'paars' aantrad, ging het om her'>tel van 

het primaat van de politick en verstcr

king van n1cuktwerking en concurren

tic, maar tnmiddcl-, wordt de loonmati

ging vttn de .;,;ocialc partners gerrezen, 

de SFR belcdt ecn mnual en de bcteke

nis van de Srichting van de Arheid -

denk aan het tlcx-akknord - wordt cr

kend. 

Het middenveld in een 
'netwerkmaatschappij' en een 
'community-samenleving' 
Kennelijk " het middenveld ook voor 

de adview,;ereld interc<;<;ant. Vanuit 

Beremchot vcr<,checn vnrig Jaar her ge

'>chrih 'De tockom<;t van het midden

veld' 

De auteur<, van hct gc'>chrift Olll'>chriJ

vcn hct middcnveld als ''aile organi<,a

ticvormetl tu<,<;en overheid, pnmatn: 

verhandetl en markt die gcricht zitn op 

een gemecmchappclijk helang en die 

op ba..,is van vrijwilligc partiupJtie 

door burger<; tnt '>tand komen' I pagina 

13i. Hct middcnveld wordt vooral hc

nadnd vanuit de driehock waarden, be

langcn en dicn'-;ten. Pas \vannccr aan 

aile elcmcnten wordt voldaan, kan ge

'>proken worden van cen <;tcrk midden

vcldkaraktcr Dit karaktcr neemt at 

wanneer ccn organi~atie !outer gctuigt. 

lohbyt ot diemten Ievert. Hadden de 

verzuilde maahchappelijke organi'>atic' 
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aanvankelijk nog hct brakter van echte 

middenveldorganisatics die de "ruggen

graat van de samcnlcving" vormden, de 

vcrzorgingsstaat transformeerdc her 

middenvcld tot ecn instrument voor de 

uitvocring van overheidstaken, het 

middcnveld als "afspiegeling en ver

lcngstuk van departementen" Tel daar 

hct corporatistische karakter van het 

-,ysteem bij op en cr ontstaat ecn sy'>

tecm dat vathaar is voor achtcrkamer

tjes, old-hoys-r1etwcrken, mishruik van 

ovcrheid-,geld, vcrsterking van de eigen 

zuil, etc. Het middenveld raakte vol

gem de auteurs verdcr onder druk door 

de "verzwakking van onwattcnde ideo

logiccn als impiratiehron voor de waar

devorming in middenvcldorganisatie-," 

( pagina 22). Ook worden tunc ties van 

het middenveld in tocnemendc mate 

overgenomen door de markt. Door het 

\vegvallen van de ideologic', de voort

schrijdende individualisering en de pro

fc.,.,ionalisering slinkt het traditionclc 

middcnvcld. Het gekende middenveld is 

volgens de auteurs bczrg te verdwiJnen. 

"Het fundament is al weg. De in<;titutio

nele kadcrs staan cr nog, vooral dankzij 

overhcidshescherming. Daarhij was het 

CDA een helangrijke steunpilaar Dezc 

steun is nu onk weg" (pagina 30). 

De verzorgingsstaat wordt omgevormd 

tot \Vat een 'transactic"ltJtlt
1 

wordt gc

noemd: de overheid zorgt nog voor een 

vangnct, n1aar voor hct overige n1oct 

de markt de taken van het middenveld 

overnemen. De overheid zet zich even

min in voor het ont-,taan van cen nicuw 

middenvcld. De auteurs zijn echter van 

mening dar de transactiestaat orwol

doende waarhorgen biedt om de sa

menleving van de cenentwirnigste ceuw 

hiJcen te houden. t'v1aar wat zijn dan de 

altcrnaticveni Zubng ccn ..,tllncnlcving 

wordt gekenmerkt door ecn hoge mate 

van institutiona\i<;cring zijn twee maat

schappijtypen dcnkhaar de verzor

gingsstaat, met vee\ collccticve cle

mentcn, en een transactiestaat, die een 

veel individualistischcr imlag kent. 

Wanncer cchter fragmentarisering op

treedt. ontvouwen zich twee andere 

mndellcn: aan de cne kant ecn 'colllllllllli

lymaatschappij' - met een hoge graad 

van collectivitcit in cigcn kring -, aJn 

de andere, individualistischc kant een 

'netwcrkmaatschappij' Natuur\ijk wor

den hier typologiecn gehruikt met cen 

abstrahercnd karaktcr. Dat necmt niet 

weg dater een rake typering wordt ge

geven van de huidige ontwikkeling in 

politick en maatschappij Her huidigc 

belcid znu dnnrtrokkcn ziJn van het 

wereldhceld dat hoort hij de tran-,actic-

5taat: individualiteit en marktmccha

ni<;mc. "Het paarse kabinct i5 in bclcid5-

matig opzicht bezig de oogst hinnen te 

halcn die in de voorhije kabinetspcriu

de5 i5 gezaaid. Ondertu5'cn zicn we dat 

cr in de samcnlcving onderstromcn 

ont.;;taan die op gc':>panncn voet '-.taan 

met de heerscnde l'aarse filosofic" ( pa

gina 41 I 

Vervolgem wurdt de positie van hct 

middenveld geschetst in de transactie

'>laat en in de scenario\ van de net

werkmaatschappiJ en de collllllllllilymaat-

5chappij. In een transactie<;taat zi)ll de 

-,o\idariteit en de maatschappeliJke co

hesie gering. Het gaat pnmair om 

marktconformite1t en ruilrelatie'>. Hct 

middcnveld van de transactiestaat is 

nog het traditionele middenveld, steu

ncnd op de herinnering aan ccn gc

meemchappeliJk gedeelde waardc en 

vooral gericht op hct organiscren van 

deelbelangcn. De auteurs achtcn ecn 

wederopstanding van het oude mid

denveld ondenkbaar. In de netwerk

maat-,chappij zulkn netwerken de 

plaat<, van hct traditionele middenvcld 
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tnncmen. Nctwerken ziJt1 doorgaam 

ongriJphaar, omdat er geen duidelijke 

aan,prcekpunten zijn, er i' gcen Iei

ding. Netwerkcn worden !w,chouwd 

al~ kctcn.;, vtJn n1en...,en en organl~atics 
dtc met elkaar kunnen 

De vcrwachting i5 dat zowel in een net

werkmailt5chappij a!, in ecn cotlllllltllily

maal'>chappij markt en middenveld zich 

zullen vermcngcn Opvallend i., dat de 

markt hct in hct concept van de tran<,-

actie<;taat 5teed, moeilijker 
communicercn op grond 

va11 een zeker wedcrzijd, 
Bij het denken over krimt· "Hct vcrdwijnen 

van cen voldoende mate 

van in-.;titutionali-.;cnng en 

ciuic culture zal hct functio

neren van gezonde, op 

vollcdig wije medcdin

ging gcbasccrdc n1arkten 

aanta5ten'' (pagina 73 I 

Zowel in de nctwnknlaat

schappiJ aJ5 de lOI/IIItUI/t/)'-

5at11enlcving nccmt de rol 

VCrtnHIWCtl het middenveld past 

niet een 
ecn goed voorhceld van 

een t1l'twerkmaat5chappiJ. 

Ondank' de indivtduali5e- zwart-witschema 
nng en fragn1cntari...,ering 

die de netwerkmaatschap

piJ kcnmcrken, mcnen de 

autcut-., dat rituekn en ook 

in de zin van 

traditioneel 

religie een helangri)kc 
tegenover nieuw. 

plaal5 zullet1 111nemen. 

maar dan wei op cen '>pecialc manter: 

'In de nctwcrkmaat,chappiJ zal rcligie 

ntet hct antwoord gcven op ultieme le-

venwragcn, maar meet- Oo5ler<,e trek

ken vntonen, waad1i1 het ritueel zell 

rcligic wordt en achtcrliggcndc vrogcn 

ttl my5tick verhorgen hlijven' I pagina 

5:11 

In de cOIIIIIIIIIII/)'-5amenleving i' het 

mtddcnvcld zichthaar en aampreek

haar Er Ollt5taan J'>Sociatie'> rom! af

kom<,t, ctnicitcit, t·egio's, huurten en re

ligie '( Oltlltllllltiic,· hehhen een holi'>lisch 

\\'JJ.rdc._,y...,tccnl, zorgcn voor hclongcn

intcgratic en hclangcnalwcging en hch

hcn het karaktn van coiipnat1c 

LoyolitcJt aan de grocp zou de gcdrags

hcpaknde factor voor 1ndtviducn zi1n. 

J)c cOitlltlltntliCI, met ecn 5tcrke groep5-

ori('lltattc. 11cmcn de rol van het mid

dcnvcld ovct· L:t- ont5taat ecn nieuw 

soort 5olidat·itcit. geha,cerd op cttlici

tclt. rcligtc en dcrgclqkc. h kJn watl

trouwcn hc-.taan ten JJ!lZJcn VZln WJt 

tlict tot de groep hehoort. Het nicuwc 

tlllddetweld hcelt wclnig op met de 

overhcid, hct op de natic5laat gcha

'>cerde 5ocialc contract vndwi)nt. 

C I JV I 'I~ 

van de overhetd af. 'Het 

nieuwe middenveld zit ntct op de over

hcid te wachtcn ' De overheid zal nict 

kunnen teruggrijpen op de ideei'n van 

de vcrzorg1ng~~toat en de tran"!actie-

5laat. In e<:n netwerkmaat5chappij krijgt 

de ovcrhcid de rol van mcdespelcr. 

Krtjgt de overheicl voldoencle toegang 

tot de netwnkcn" Fen voorwaarck i'> 

dat de overheid ovct- middelcn hc,chikt 

die voot· andcren intcreS'>allt zijn. In 

een LOI/IItttllttly-'>amcnlcving treedt de 

overheid op a!, hcmiddclaar tu'>Sen de 

cOI/IIItttlli//c' De ovcrhcid client clu5 op 

cen tlltnder imtrumentcle manier naar 

de samenlcving te kiiken, zij moet vee

leer aan,Juittng zoeken hi1 wat men<,cn 

in de komemk ecuw hindt. rcligie, et

niciteit. traditie, afkomst "De overhe1d 

zal cen gevoelighcid nwcten Olllwikke

kn vocn \\'Jardcn die in de 'amcnlevlllg 

opkomen die niet paS5Cil in het hcer<,

cndc mcn,hceld van de rationcel han

clelcndc ho1110 CLOIIOI//tc/1\ Fconomi'>chc 

prikkcJ, zijn nict Ianger de cnige clrq

vende kracht" 1 pagllla H7i. Volgcn' de 

auteur<, zal her vooral gaan om cultut-clc 

fauoren en de hctekcnt5 die waarden 

5pelcn in de economic en in de maat-
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scharpij. Het probleemorlossend ver

mogen van het nicuwe middenveld zal 

waarschijnlijk veel grotcr zijn dan nu 

wordt gedacht 

Kritiek 
Het essay 'De toekomst van her mid

denveld' is niet een wetemchappeliJke 

verhandeJing die bert!St or emririsch 

onderzoek. De auteurs gaan volgem 

cigcn zcggcn uit van cigcn kriti<;chc 

waarneming, gesprekken met deskundi

gen en tal van publicaties Het gc

bruikte scenariodenkcn maakt het 

bceld van de toekomst van het midden

veld uiteraard <,peculatid. Niettemin 

bevat de beschouwing drie elementen 

die voor de chri'>ten-democrati'>che vi

'>ieontwikkeling van betekenis zijn 

In de eerste rlaats wordt klir en klaar 

gesteld dat de culturele factor '>teed., 

belangriJker zal worden voor het maat

schappclijk en cconomisch Ieven. 

"Onzc stelling is dat de waardcfactor in 

de postindustriele wereld van doorslag

gevend belang gaat worden voor het 

succcs en falen van samenlcvingen. 

C:ulturele factoren zullen het maat

schappclijke en economisch verkeer 

maken ol breken. Cultuur, en vooral 

culturele diversihcatie, is van doorslag

gevende betekenis voo1· het succes van 

11etwerken en COIIIIIIUIIilJcs, en dus voor 

hct organisaticvcrn1ogcn van de -.;an1cn

leving" (pagina 941. Dit geluid i'> niet 

nieuw. Fukuyama's hoek Tmst' is vriJwcl 

geheel rondom een dergell)ke gedachte 

orgehouwd Tcrecht wordt her signaal 

van de hctekcnis van de cultuur algcge

ven. Ovengens. het rapport 'Wcrkloos

heid en de crisis van onzc samenleving 

van de commissie- W11Hcl'> van het 

Wetenschappel1jk lnst1tuut voor her 

CD A. dat in I 'JH4 verscheen. had als 

ondertitcl: 'De <,amen hang tussen eco

nomie. cultuur e11 rolit1ek' 

In de tweede plaats is de gehele puhli

catie doordrongen van de gcdachte dat 

hct middenveld veel mccr dan nu ccn 

essentiele rol kan vervullen in de sa

menlcving van morgen. Op dit moment 

- een ti)d waarin het concept van de 

tr.an<,actie<,taat nog dominant 1s - ZlJn 

men<,en nog te zeer gencigd het vermo

gen van het 'nieuwe middenveld' om 

zell de rroblcmen van de samcnlcving 

or te lossen tc ondcrschattcn I let 

nieuwc middenveld zal cen vecl grotcr 

hercik in de samcnlcving hebben dan 

nu hct gcval is. "lr zal met name een 

grotere vervlechting zijn met de markt 

en met de primaire verbanden. Net

werken en collllllllllllics zouden een ge

wcldigc bron kunnen ziJn voor het 

scheppen van nieuwe waarden" [pagina 

951 

In de derde plaats nemen de auteurs at

stand van enkele e<,<,entiele rrincipes 

die ten grondslag liggen aan de belcids

ti]o.,otic van de huidigc paar"c rcgcring. 

Zo wordt kritiek gcuil op het leit dat in 

de politick niet Ianger ovt:r waarckn. 

n1at1r over thcn1a\ en i-;<;ucs wordt gc

discussieerd. "I\ let paars heelt dt: depo

litisering vcrder doorgezet, waardoor 

hct voor de middenveldorganisaties 

nog moeilijker i'> geworden om zich op 

waardcn tc prulileren" lragina 34J. 

Vcrder worclt het huidige belcid voor

namcliJk gckenmcrkt door transactie

staat-denken. De auteurs vragen zich at 

ol de ondcrgang van de tran~Jcticqaat 

niet aileen de <,taat. maar ook ck markt 

hedre1gt "Hct verdwi[nell van ecn vol

docnde mate van inqitutionalisering en 

CII'IC culture zal het lunctioneren van ge

zonden, op vollcdig vri[e medcdinging 

geha<,ecrde markten aantastcn De 

vraag is derhalve ot hct concert van de 

vriJe markt, waarop het ccollomisch be

leid van vandaag stoelt. nict aan hen[

king toe is" 1 pagina 7.i '· Tcnslottc raakt 
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het met name van sociaal-democrati

sche ziJllc bepleite 'herstel van het pri

maat van de politick' sleets. De mep 

om dit herstel gaat uit van de gedachte 

dat de overhe1d opnieuw de regie zou 

kunnen voeren. "Wij menen dat de rol 

van de overheid niet kan worden ver

stcrkt door terug te grijpen op de 

ideecn van de verzorgingsstaat en de 

transactiestaat" (pagina H:li. Het klinkt 

zo waar J]..., ccn stcvig oppo')itionecl gc

luid. 

Tot zover enkelc punten die chr"ten

dcnwcraten zouden kunnen aan<,prc

ken. Er zijn 111 de beschouwing echtcr 

ook zaken die nopen tot cen mecr hiti

schc beoordeling Hct hoek roept het 

heeld op van een traditionecl midden

veld tegenover een nieuw middenveld 

Met de ontzuiling, her wcgvallen van 

ideologische fundamenten en met de 

ermie van het CDA als steunpilaar zou 

het traditionelc middenveld ten onder 

gaan. Daartegenovn staat dan het 

nieuwe middenvcld, herkenhaar veran

knd in de samenlcving, gcricht op op

lmsing van maatschappeliJkc vraagstuk

ken: cen middenveld hovendien dat 

zich nict vee] gclcgcn lt~at liggcn aan de 

ovcrheid. ill) het heeld dat de auteurs 

van het middenveld hebhen kunnen 

mecrdcrc kritische kanttekeningen 

worden gcp!aarq 

I )c Jutcur:-. gaon uit van de gcdachtc 

"dat het middenveld als zodanig geen 

duidell)ke maatschappeli)ke ent1teit is 

die kan worden aangesproken en d1e 

helcid kan voeren. De actoren in het 

middenveld hesclwuwen wij als entitel

ten, d1e hun eigen weg zoeken hinnen 

lllaatschappeliJke omstandigheden en 

kaders ck· de ovcrheid stelt" 'pagina 'JI. 

f)czc gcdochtcgang vcrraadt ccn "itcrk 

gouvcrncnlcntclc oriCntatic en gaat tc 

( I)\! I ''~ 

wcinig uit van de gedachte dat het mid

denveld ook zellstandig taken bn en 

bchoort te vervullen. De vcrwijzing op 

pagina 21 naar de hitick op de '>ocialc 

partners in het kadcr van de parlemen

taire enquctc- socialc partners als he

langhehbenden en als toezichthouders 

-is onvoldoende overtuigend. Het gaat 

niet aileen om het gcdrag van socialc 

partners, maar evenzccr om de vraag of 

cen hepaald type wetgeving van de 

overhcid niet juist uitnodigt tot afwen

tcling van verantwoordelijkhcid Soe

vcreiniteit in eigen kring, (hmizontale) 

suhsidiariteit en gcspreide vcrantwoor

delijkheid lcickn tot een andere visic 

op de rol van het middenvcld in de sa

menlcving dan die van de auteurs van 

'De toekomst van het middenveld' 

2 De gehele publicatie is, zoals ge

zegd, doordrongen van de gcdachte dat 

waardcn C'>'>Cntieel ziJn voor hct func

tioneren van de samenlcving. Het ver

dwi)ncn van hcstaandc institutics en 

structuren zal, aldus de auteurs, worden 

gecompensecrd door 'cultureel gdnspi

reerde waarden' Hier wordt echtcr di

rect aan toegcvocgd· ''l)e vraag wclkc 

die waardcn zullen zijn 

studie niet aan de mde" lpagina 94). 

Hier wordt te snel voorhijgegaan aan 

waardcn die voo1· ecn hetekenisvol 

functioncre11 van het middenvcld es

sentieel ZIJn. VcrgeliJkhare kritiek kan 

worden gelcverd op Fukuyama d1c 

eveneens nict a! te diep ingaat op de 

waarden die aan vertrouwen' voorat 

gaan. h1 toch kan ce11 rellectie op die 

waorden nict worden gemist. Robert 

Bellah c.s. WiJZCn in hct hoek 'T/"' Cood 
Souc!y' tcrecht op de onderlinge <,amen

hang van Vt.Ttrnu\ven, vcrontwoorde

lijkheid en het hceld van een goede sa

menlcving Wat hctrelt het laat<,te 

wordt dan onder men gndc1Tcrd aan 
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de hckcndc brief van de Amcribamc 

hi,schoppcn over de economic van de 

Vcrcnigdc Staten ( 1986) Wic hct over 

verantwoordelijkheid heeft, kan inder

daad nict voorhi)gaan aan de christc

liJk-sociale wortels van dit begrip Wie 

het over waarden heett, moet daarover 

niet in abstracte termen spreken, maar 

de waarden henoemen. Liherale waar

dcn die vooral zijn gcstocld op ccn in

dividualistisch cthm ziJ11 nu ccnmaal 

andcrs dan christclijk-socialc waardcn 

waari11 hct gcmccnschapsdcnkcn stcrk 

doorklinkt. 

3. Hct laahtc punt bn nict los worden 

gczicn VJn de hcjcgcning van hct tradi

tionclc middcnvcld door de auteur<,. 

Zeker, het uit het vcrleden stammende 

middc1wc\d hccft hct nict gcmakkcliJk 

8ovcnd1en leiden proccsscn van tusics 

en kdcraties tot gehecl nieuwe organi

Silticvormcn t\laar als hct waa1· is, dat 

waardcn cc11 zo c<;<;cnticlc rol in de toc

komst zullen gaan spelen, zou tenmln

-,re acht ge-,bgcn mocten worden op de 

waardcn die traditionclc or

Het denken over 
ganisaties hclichamcn Zou 

waarden, cultuur en 

instituties biedt een 

hct nict zo kun11cn zijn dat 

tcnmimtc een dec\ van het 

traditionele middenveld ki

tclijk voor nicuwc uitdagin

gcn staat, a\ was hct hijvoor

hccld aileen maar om wcrk tc 

makcn van de doorwcrking 

van christl"liJk-•;c>cialc waar

dcn~ Bczinn1ng Vt'rgt ln-,titu

tionali"icring en her -;taat nict 

op voorhand vast cbt hct 

n1euwc middcnveld, althans 

stroming als de 

christen-democratie 

volop kansen. Het is 

de politieke kunst 

die kansen te 

benutten. 
voorzovcr 111CllWC organJ<.;tl

tics z1ch \outer zoudcn hc

zighoudcn met oplosscn van prohlc

mcn, dezc taken zullc11 aanvattcn 

Kortom, b11 het denkcn over hct mid

denveld pa<;t nict ccn zwart-witschcma 

in de zin van traditionccl tcgcnovcr 

nicuw. 

4. Nu kan enig zwart-witdcnkcn hct 

hock niet worden ontzcgd. Hct komt 

ook voor op politick terrein, 111et 111 de 

laatste plaats in de richting van hct 

CDA. Deze partii -"de enige ovcrgc

hleven middenveldpartij idiel is wegge

zakt" ipagina 351- wordt gckaraktcrl

sccrd a\<, de <,teunpilaar van hct oudc 

m1ddclwcld lliJ dit wat karikaturalc 

hccld moct toch worden hcclacht dat 

het de christen-democratic hi) het con

cept van een verantwoorde\ijke samen

lcving nooit ging on1 uit-,luncnd hct 

trad1t1onelc middcnvcld. Hct ging in de 

ccrste plaat<, om hct ncmcn van vcrant

woordelijkheid voor elkaar Die notie " 

vanzc\t,prckcnd nict hcpcrkt tot tradi

tionclc organi-,atics, n1aor on1vat cvcn

zeer nieuwe <,octalc hewcgingcn Dczc 

bcnadcring kan onclc1· mecr worden 

aangctrotlcn in het lwolclstuk 'Functic 

van maatschappl"lijke organisatie' en 

in'.tellingen' uit de 'Disutssienota over 

de vcrantwoorclclijkc samcnlcving' 

I I 'JH/1. Visies waarin het gemeen

-;chapsdcnkcn cloork\inkt, hchorcn ook 

in de tocko1ml in het politieke en 

maahchappelitke dehilt naar voren te 

komcn 

Verder kan en1g zwart-\1'1tdenkc11 wor

den aangctroltcn hi) de stcllingnamc 

van de auteur<, dat over de tockom5t 

van het middenvcld en de rol van de 

ovcrheid daarhiJ nog n1ct zovccl gocdc 

idcccn hc<,taan Aangczicn hct hock 

gccn litcratuurverw1jzing hevat, i-, het 

moetl11k dczc vi5tc tc doorgrondcn. Nu 

kan n1en over vi-,ie-,, -,tudie-, en rappor

tcn van n1ening ver"ichillcn, lllZJZJr clat 

nccmt 111ct wcg cbt cr in tal VJI1 puhli

catic., relevante aanknoping-,puntcn te 

vindcn zijn. Vanuit chri<,tcn-dcnwcrati-

5chc hock kJn dan hijvoorhecld wor-

(I JV" 'I~ 



den gcwczcn op rapportcn zoals 

Turopa en Jllilill'>chappcliJkc organisa

tic-.' ( 19<J3J, 'Nicuwc \Vcgcn, va~tc 

waMdcn' ! I '!'!5) en 'Waarhcid en waar

dighcld. C:ivd '><Kicty en '>Jmcnwcrking 

111 Europa' I I')'!(, i. 

5 lccn laahte punt van hitiek hctJTtt 

de nlJrkcnng van de rol van de over

he'd in de tockon1st Op dit punt lqkcn 

de autctll·'> en1gszim tc ilill'zclcn. De h

lmolJc va11 de kadcT<,tcllcndc ovcrhc1d. 

cl1c de ml van ncutralc '>chcidsrcchtcr 

'>lwclt, zou moctcn worden verlatcn 

I )c ovnhcid zid vooral participcrcnd 

mocten wcrkcn De ovcrhcid zou op 

ccn andere manicr naar de '-ltuncnlcving 

nwctcn kqkcn, ziJ zou in de tockonht 

VOoJ·aJ UliKCptCil lllOCtCn Jcvcrcn in 

plaats van imtrumcntcn. Hct i'> opvJI

Icnd dar waa1· ccrdn in hct hock kritick 

worclt gcuit op de sturingsdrang van de 

politick de '>iotparagraal van hct hock 

hct opschritt hcclt 'Hct primJat van de 

politick' De ovcrhcid zou mocten 'in

'>lappcn 111 de WJJrdcndi'>LU'>'>ic" "Hct 

primaat van cJc flOJitick ZOU JUist daar

door opnicuw gc'>laltc kunncn krijgen. 

Nict door opn1cuw tc gaan sturen, maar 

door hcr<,tcl van hct politickc dcbat. 

l'olitickc partijcn nwctcn zich weer 

gaJJl rrohlcrcn or ondn'>chciclcndc 

waardcn, waardoor hct dchat in de 

'>amcnlcving kan worden gcstimulecrd 

en hct onhtaan van J'>'>ociatics in de sa

nlcnlcvJng wordt aangcn1ocdigd'' (pa

gina 'JI-\J. l\1ct het entamercn VJn het 

waardendchat kan worden inge'>temd. 

maar ligt hct voor de hand dat thema te 

vcdoindcn met 'her<,tel van hct primaat 

van de roiJtiek'' Noch algezien van de 

principick vragen die dczc visie op

roept, is het ook de vraag ot cen dergc

lijkc vi'>ie zich vcrdraagt met hct hceld 

van het middenveld dat de auteurs zclf, 

in hun '>Lenario\ hebbcn opgcrocren. 

CllV 4 'J7 

Tens lotte 
Her dehat over hct middcnvcld is weer 

vollcdig terug. In dat dcbJt bchoort het 

chri<,tcn-democrati'>ch gcdJchtcgoed, 

dar gckcnmcrkt worclt door vcrantwoor

dcliJkhcicl, gemcenschapsdenken en cr

kcnning van de hctckcni-. van zincrvo

ring en de nwrclc dimcnsic. voluit tot 

ZiJn recht tc komcn. I )aadoij moet het 

oog worden gcricht op hcwcgingcn met 

ecn langn vcrlcden en op nieuwc hewc

gingcn. Tcgcn dczl' achtcrgrond i-. hct 

hceld van hct CD/\ als de wcgzakkcnclc 

bciJngcnhchJrtigcr van ccn c1 odcrcnd, 

tradit1onccl en verzudd llllddcnvcld 

mindc1· gclukkig en war hctrclt hct 

christcn-dcnwcrati'>ch clcnkcn ook niet 

tcrccht I )ngclijkc hecldvmmingcn 

kunncn cchtn aileen wenden wcggeno

men als de wnkclijkc inhoud van hct 

dcnkcn hcldcr wordt ncergezct, in hlo

sofischc maar ook 111 rolitiek-praktischc 

Zlll. Dat lccrt hct hock 'De toeknmst 

van hct middcnvcld' De hclcid,koers 

van raars hiedt - en ook dat lent hct 

bock- cchtcr volclocnde aanknopings

runten voor een hcrkcnbare oppositie, 

nict cen<, zozecr vanwcgc de politickc 

verhoudingen, n1aar vee] mcer vanwcge 

de fll·incipiclc ordeningskwc<,tic<, die 

zich Jandicncn. Her dcnkcn over waar

dcn, cultuur en ill'>tituties hiedt een '>tro

ming al, de christen-democratic volor 

kanscn. Het JS de politicke kumt die 

kansen te benuttcn. 
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